
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece 

 
Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2012 

Α.Π:2827(α) 
 

 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 

Σχετικά με την καταβολή εφημεριών Δεκεμβρίου και εφεξής 
 
 
Συνάδελφοι, 
Όπως συζητήσαμε εκτενώς στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο και περιγράψαμε στο 
κείμενο της απόφασης που έχετε λάβει, παρουσιάζεται εμπλοκή στην καταβολή 
εφημεριών, αρχής γενομένης από τις εφημερίες Δεκεμβρίου 2011 οι οποίες δεν 
πρόκειται να καταβληθούν 27 Ιανουαρίου 2012. Τούτο συμβαίνει επειδή τίθεται σε 
ισχύ Υπ. Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και οι εφημερίες εφεξής θα 
υφίστανται τον έλεγχο των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ η καταβολή 
τους θα γίνεται από τα Εντελλόμενα, καταργώντας την ως τώρα διαδικασίας 
καταβολής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών κάθε 27 του μήνα.  
Παρά τις πιέσεις που ασκήσαμε, η πολιτική ηγεσία του υπ. Οικονομικών εμφανίζεται 
ανένδοτη. Επίσης ανακύπτει δεύτερο ζήτημα που αφορά στο ύψος των κονδυλίων 
που θα διανεμηθούν σε κάθε Νοσοκομείο, τα οποία θα είναι μειωμένα, δεδομένης 
της μείωσης που έχουν επιβάλλει στο συνολικό κονδύλιο εφημεριών. Συγκεκριμένα 
πέρσι, από τα εγγεγραμμένα 400 εκατ. ευρώ μετά από τεράστιες περικοπές διέθεσαν 
τελικά 385, ενώ φέτος έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του υπ. Υγείας 370. 
Επειδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε αγώνα διεκδίκησης και ανατροπής αυτής της 
κατάστασης, για τούτο και η ΟΕΝΓΕ συστήνει στις Ενώσεις και τις Πενταμελείς 
Επιτροπές Νοσοκομείων τα εξής: 

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις που διεξάγονται αυτή την εποχή να συζητηθεί το 
ζήτημα και να ενημερωθούν οι συνάδελφοι. 

2. Τα Επιστημονικά Συμβούλια να επικαιροποιήσουν τα ασφαλή προγράμματα 
εφημέρευσης και να τα δώσουν στα λογιστήρια των Νοσοκομείων για 
κοστολόγηση, ώστε να προκύψει το κονδύλιο πρόσθετης επιχορήγησης που 
απαιτείται ώστε να υλοποιηθούν τα ασφαλή προγράμματα. Το κονδύλιο αυτό 
οι Ενώσεις να το αποστείλουν με έγγραφό τους στην ΟΕΝΓΕ και οι Διοικήσεις να 
υποχρεωθούν το αποστείλουν στο υπουργείο. 

3. Οι Ενώσεις και οι Πενταμελείς οφείλουν να επιμείνουν και να συγκρουστούν με 
τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων σε απόπειρα περικοπής του ασφαλούς 
προγράμματος εφημέρευσης. Σε περίπτωση που οι Διοικήσεις εμμένουν οι 
Ενώσεις να προχωρήσουν σε καταλήψεις στα γραφεία Διοικήσεων και στη 



συνέχεια –σε συνδυασμό με τις ευρύτερες κινητοποιήσεις που ξεκινάμε από 13 
Φεβρουαρίου- θα προχωρήσουμε σε καταλήψεις διαρκείας σε ΥΠΕ και 
κλιμακώνοντας θα προχωρήσουμε ακόμη και σε καταλήψεις χώρων του 
υπουργείου Υγείας. Επίσης θα προγραμματίσουμε κινητοποιήσεις που θα 
στρέφονται κατά του υπουργείου Οικονομικών, όπως πχ καταλήψεις Δημόσιων 
Ταμείων σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να επανέλθει ο 
προηγούμενος τρόπος καταβολής εφημεριών. 

4. Στον αγώνα αυτό οφείλουμε να συμπορευτούμε με τους νοσηλευτές και όλους 
τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, οι οποίοι βίωσαν τεράστιες περικοπές 
στις απολαβές τους με το Ενιαίο Μισθολόγιο και ήδη βρίσκονται σε 
κινητοποιήσεις. Οφείλουμε επίσης να κινητοποιήσουμε όλους τους 
κοινωνικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, καθώς και συλλογικότητες 
πολιτών κατά το έξοχο παράδειγμα της Ένωσης Γιατρών Ρεθύμνου. 

5. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να κρατήσουμε ανοιχτά τα Νοσοκομεία στους 
ασθενείς και να κλείσουμε τους εισπρακτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, 
το μόνο πράγμα που κοστίζει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 
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